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Skolens profil

Skolens profil 
 
Med visjonen en skole, felles innsats, gode resultater, har vi på Marienlyst skole satt oss ambisiøse 
mål, og vi liker at vi er på vei mot dem. 
 
Vi er Oslos største grunnskole med alle trinn, egne mottaksklasser for nyankomne elever og egne 
spesialklasser for elever med funksjonsvansker. Skolen har fokus på å skape et felles verdigrunnlag, 
der elevene opplever et trygt miljø med respekt for alle. 
Vi benytter oss av strukturerte og forpliktende samarbeidsformer for å møte de faglige utfordringene 
hos enkelteleven, og vi har stort fokus på å involvere elevene i både eget og andres læringsarbeid. 
Marienlyst skole oppnår gode resultater, noe som både skyldes høyt utdannet personale, engasjerte 
foreldre og ivrige elever. 
Gjennom blant annet partnerskap med arbeidsgiverorganisasjonen Virke trener vi elevers evne til 
innovasjon og nyskaping. Vi har mottatt flere medaljer under kåringene av Oslos beste elevbedrifter. 
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Vi har ikke høye nok ambisjoner på elevenes vegne tidlig i 
skoleløpet.

-Skolen deltar i prosjektet "mer å hente" i regi av UDE Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 50,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 50,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3 45,0% 

Osloprøve Naturfag 4. trinn, prosent av totalskår 
på ankeroppgaver (Fra 2014)

74,0% 
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Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke 
kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Vi sikrer i for liten grad en forutsigbar faglig progresjon 
gjennom skoleløpet fra første til tiende trinn.

-Gjennomarbeide årsplaner og planlegge lengre 
fagperioder knyttet til de veiledende læringsmålene.

-Plan og prinsipper for matematikkundervisningen 
implementeres og synliggjøres i lærernes årsplaner.

-Skolering av hele personalet i gode skriveverktøy 
(skriverammer, bruk av modelltekster med mer) gjennom 
hele året.

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 4 og 
5

67,5% 

Nasjonal prøve i regning 8. trinn, nivå 4 og 5 67,5% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 8. trinn, nivå 4 
og 5

60,0% 

Vi bruker ikke i stor nok grad resultater og erfaringer til å 
følge opp elever og grupper av elever, og til å evaluere 
egne planer og egen undervisning.

-Utarbeide og iverksette et mer detaljert og forpliktende 
pedagogisk årshjul, med konkrete tiltak knyttet til de ulike 
kartleggingene.

-Utvikle en helhetlig praksis rettet mot vurderingsarbeid og 
planlegging.

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 50,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 50,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3 45,0% 

Nasjonal prøve i lesing 8. og 9. trinn, endring i 
andel elever på nivå 4 og 5 fra 8. trinn til 9. trinn 
(samme elevgruppe)

10,0% 

Nasjonal prøve i regning 8. og 9. trinn, endring i 
andel elever på nivå 4 og 5 fra 8. trinn til 9. trinn 
(samme elevgruppe)

10,0% 

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - 
Gjennomsnitt

4,0 

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 4,0 

Engelsk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 4,0 
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Vi er ikke gode nok til å følge opp elever som ligger i 
risikosonen med et for høyt fravær

-Gjennom samarbeid med PPT og bydel St.Hanshaugen, 
samt økt fokus på oppfølging av fravær, skal arbeidet med 
håndtering av fravær profesjonaliseres.

Elevfravær grunnskolen 4,5% 
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Psykososialt arbeid nedprioriteres. Arbeidet med dette 
varierer for mye fra lærer til lærer

-Felles opplæring av lærere, med fokus på konkrete 
arbeidsmetoder for å bedre elevenes psykososiale 
arbeidsmiljø

Trivsel (Elevundersøkelsen) 92,5% 

Motivasjon (Elevundersøkelsen) 75,0% 

Mobbing – Mobbet 2-3 ganger i måneden eller 
oftere (Elevundersøkelsen)

0,0% 

Læringskultur (Elevundersøkelsen) 80,0% 

Felles regler (Elevundersøkelsen) 80,0% 

Elevene i spesialklassene får i liten grad oppleve positivt 
samvær med skolens øvrige elever. De elevene de får 
kjennskap til kan i verste fall være de som ler av dem i 
skolegården, banker på vindusrutene og forstyrrer 
aktiviteten de er opptatt av. 

-Skolen innfører en tilhørighetsklasse for elevene i 
spesialklassene. Det må være et forpliktende samarbeid 
mellom kontaktlærere i spesialklassene og kontaktlærer i 
tilhørighetsklassen

-• Aktivitetsskolen bidrar med læringsstøttene tiltak 
gjennom systematisk samarbeid mellom Maks og Neptun.

Mange elever i skolens ordinære klasser kan se på de 
multifunksjonshemmede elevene som noe fremmed, 
skummelt og mindreverdig. 

-Øke kompetansen blant lærere og assistenter om ulike 
typer funksjonshemminger

-Heve kompetansen og toleransen for elever med 
funksjonshemming.

Elever ordinær skole kan se på de 
multifunksjonshemmede som noe fremmed, skummelt og 
mindreverdig.
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